
Trabalhar em parceria



Fazer confiança à AVEmploi permite ao empresário

• Um prazo de 2 dias para 3 meses de actividade 

• Um prazo de 7 dias para 4 a 6 meses de actividade

• Um prazo de 1 mês de calendàrio desde o 7° mês de actividade

A flexibilidade nos prazos de resolução 

• Preços concurrenciais

• Controle dos custos facilitado

• Ausências justificadas não facturadas

• AVEmploi membro de todas as caixas sociais da AVE

As avantagens financeiras

• Uma fatura por mês

• Sem contagem mensal a efetuar

• Sem anunciar os contratos às seguranças sociais

• Sem anunciar os casos de acidente ou doença

• Sem certificados de salário a estabelecer

A diminuição das tarefas administrativas 



Ser cliente de AVEmploi é beneficiar 

• A subscrição de um contrato com a AVEmploi permite  
um ganho financeiro até CHF 3.000.- 

• Condições equivalentes às de um contrato fixo,  
à exceção do prazo de resolução

• Acesso rapido a todas as caixas sociais dentro  
da instituiçao AVE

De condições vantajosas

• Encargos sociais de qualidade

• Um 2° pilar acima do minimo obrigatório LPP

• Um seguro de doença LAMAL

• Uma reforma anticipada, 5.75% sendo pagos pela AVEmploi

• Em caso de desemprego, um seguro de doença perda de ganho é 
coberto pela AVEmploi

De uma maior proteção



Pessoas ao vosso serviço

Colaboradores de Sion 

• Pierre-André Donnet, Diretor
• Marianne Donnet-Gailland
• Sandra Iannarelli

Sede social de Sion    

Rue de l’Avenir 11 
1950 Sitten
T +41 27 327 32 77 
F +41 27 327 32 78

Colaboradores de Brigue 

• Anick Cina Reis Vitoria,
 Responsável pela filia

• Dario Bonaccina

Sucursal de Brigue   

Sebastiansplatz 2 
3900 Brig
T +41 27 923 76 90 
F +41 27 923 76 89

Colaborador de Monthey 

• Thierry Lumière

Sucursal de Monthey   

Avenue des Alpes 3 
1870 Monthey
T +41 24 471 93 39 
F +41 24 471 93 38

AVEmploi ocupa-se de tudo por si, com rapidez e eficácia.
Para saber mais sobre nós, não hesite a consultar o nosso 
site internet : www.avemploi.ch
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